ACTA SESSIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Alfredo Vega López
Amadeu Aguado i Moreno
Marc Armengol i Puig
Javier García Romero

Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Fèlix Gómez Munné

18/2017

24 NOVEMBRE 2017

El vint-i-quatre de novembre de l’any dos mil disset, a la
Sala de Govern del consistori de la ciutat de Terrassa, es
reuneix la Junta de Govern Local per fer en primera
convocatòria la sessió ordinària, sota la presidència del
senyor alcalde - president, Alfredo Vega López.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel senyor Óscar
González Ballesteros, secretari general. També està
present el senyor Fèlix Gómez i Munné, com a
interventor general.
La present sessió té el caràcter de pública pel que fa a
les decisions relatives a les atribucions delegades del Ple
municipal, d’acord amb el previst a l’article 70.1, paràgraf
segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.
La presidència obre la sessió a les nou hores i trenta
minuts del matí i seguidament s’analitzen els punts de
l’ordre del dia que s’indiquen.

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior realitzada el 10 de novembre de 2017 (16/2017).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 10 de novembre de 2017
(16/2017), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Aprovar la imposició de sanció per infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. (6 expedients: IPMA 576/2016, IPMA 239/2017,
IPMA 275/2017, IPMA 278/2017, IPMA 298/2017 i IPMA 477/2017)
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. IPMA 576/2016):
En data 19 de juliol de 2017, mitjançant la resolució número 6.668, es va incoar un expedient
sancionador a la senyora Maria del Carmen, com a presumpta responsable de la comissió,
entre d’altres, de la infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença
i conducció de gossos de raça considerada com a potencialment perillosa, atès que era
propietària de dos gossos de nom Ares i Hera de raça considerada potencialment perillosa, en
base a l’informe de la Policia municipal de data 12 de juliol de 2016, la inspecció realitzada per
personal tècnic del Servei de Protecció de la salut de data 14 de desembre de 2016 i la
consulta efectuada al Registre d’entrades oficials i comunicats de l’Ajuntament de Terrassa i al
Registre general d’animals de companyia, i es proposava la imposició d’una sanció de dos mil
quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06 €).
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Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
Aquest acord i la indicació dels recursos que corresponien, se li va notificar mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 19 de setembre de 2017, per haver resultat
infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes alienes a aquesta
administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que la senyora Maria del Carmen
no havia presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova. Així mateix, no havia sol·licitat la
llicència administrativa ni havia aportat la documentació necessària per tramitar-la.
En data 27 d’octubre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual la
senyora Maria del Carmen era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de no posseir la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, pot constituir infracció administrativa tipificada a l’article
44 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i a l'article 3.1 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, infracció qualificada com a molt greu, d'acord amb
l'article 62.4 de l'Ordenança i l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999 i susceptible d’imposició de
sanció per valor econòmic des de dos mil quatre-cents quatre euros amb sis cèntims (2.404,06
€) fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 €), d’acord amb l’article 63
de l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 27 d’octubre de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar a la senyora Maria del Carmen una sanció de dos mil quatre-cents quatre
euros amb sis cèntims (2.404,06 €), segons l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i
protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la
infracció consistent en no posseir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos de raça considerada potencialment perillosa, incomplint l’article 44 de l’Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals i l'article 3.1 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret
170/2002, d’11 de juny.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada per tal que la faci
efectiva i els recursos que corresponguin.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. 239/2017):
En data 15 de juny de 2017, mitjançant la resolució número 5.411, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Rafael, arran d’una acta d’identificació de Policia municipal de data 5 de
maig de 2017, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió el dia 5 de maig
de 2017, al terme municipal de Terrassa i es proposava la imposició d’una sanció de tres-cents
euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar documents o bé per
proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord amb
l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
En data 23 de juny de 2017 el senyor Rafael va presentar un escrit d’al·legacions segons el
qual, de manera resumida, manifestava:
- Els seus gossos havien estat rescatats del destí que era una gossera municipal, per tant,
quedava palès el seu sentiment i voluntat de no fer mal als animals.
- La seva situació econòmica i laboral requeria un esforç constant per mantenir en
condicions correctes els animals.
- Al barri, Poble Nou, hi havia molts propietaris de gossos que no complien la norma.
- Ell, juntament amb un grup de persones, eren els primers en vetllar per la seguretat de
persones com dels gossos que convivien al parc.
- Volia deixar patent la seva consciència com a veí i ciutadà.
- Era cert que el seu gos Thor, fins el dia que se li havia comunicat, no havia portat morrió.
Des d’aquell dia si el portava.
- A les hores que sortia a passejar el gos, estaven completament sols.
- El gos Thor era molt estimat.
- La transgressió de la llei havia estat motivada per la pròpia seguretat en el comportament
del seu gos com per la transgressió generalitzada i permesa sense que s’hagués produït
cap mesura repressiva.
- No hi havia hagut cap advertiment previ.
- Mai havia causat cap incident amb els seus animals.
- No tornaria a repetir-se la infracció.
A l’esmentat escrit adjuntava signatures de diverses persones.
En data 24 de juliol de 2017 es va formular la corresponent proposta de resolució mitjançant la
qual es proposava la desestimació de les al·legacions formulades, atès que no desvirtuaven
els fets ni els fonaments de dret objecte de l’expedient, i la imposició d’una sanció de tres-cents
euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €), d’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal
de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, i se li atorgava un termini
de deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimés pertinents, d’acord amb l’article 89
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
La proposta de resolució se li va notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el
dia 25 de setembre de 2017, després d’haver resultat infructuosos els dos intents de notificació
personal domiciliària per causes alienes a aquesta administració.
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Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Rafael no havia
presentat cap al·legació.
En data 23 d’octubre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Rafael era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió o no
subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció qualificada com a greu
a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de
sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a
dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 23 d’octubre de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, S’ACORDA:
PROPOSA
PRIMER. Imposar al senyor Rafael una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai
públic el dia 5 de maig de 2017, al terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Informar-lo que, pel que fa al pagament de la sanció, pot sol·licitar l’ajornament o bé el
fraccionament, presentant una instància a les oficines del Servei de Recaptació de
l’Ajuntament, situades a la plaça Didó de Terrassa.
TERCER. Arxivar l’expedient.
QUART. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. 275/2017):
En data 27 de juliol de 2017, mitjançant resolució número 7.083, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Veridiano, arran de dues actes d’identificació de Policia Municipal de
data 16 i 26 de maig de 2017, com a presumpte responsable de la comissió, entre d’altres, de
la infracció consistent en portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense
morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en general, en dues ocasions, els dies 16 de
maig de 2017 i 26 de maig de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la
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imposició d’una sanció de tres-cents euros (300 €), tenint en compte la reiteració en la comissió
de la infracció, d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 25 de setembre de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Veridiano no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 26 d’octubre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Veridiano era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o
espai públic o a llocs d’ús públic en general pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i article 2 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
infracció qualificada com a greu a l'article 62.3.e) de l’Ordenança i a l’article 7.3.e) de la Llei
10/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de cent cinquanta euros
amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €) fins a mil cinc-cents dos euros amb cinquanta-tres cèntims
(1.502,53 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i l’article 11 de la Llei 10/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 26 d’octubre de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l'article 13.b) de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Veridiano una sanció de tres-cents euros (300 €) d’acord amb
l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 11 de la Llei
10/1999, com a persona responsable de la comissió de la infracció consistent portar un gos
considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús
públic en general, en dues ocasions, el dia 16 de maig de 2017 i el dia 26 de maig de 2017, al
terme municipal de Terrassa, tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció,
incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
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Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. 278/2017):
En data 27 de juliol de 2017, mitjançant la resolució número 7.043, es va incoar un expedient
sancionador al senyor Javier arran de l’acta d’identificació de Policia municipal de data 16 de
maig de 2017, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent en portar
un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a
llocs d’ús públic en general el dia 16 de maig de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es
proposava la imposició d’una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (150,25
€).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies hàbils per efectuar al·legacions, aportar documents o bé
per proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 25 de setembre de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Javier no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 23 d’octubre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual el
senyor Javier era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o
espai públic o a llocs d’ús públic en general pot constituir infracció administrativa tipificada a
l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i article 2 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
infracció qualificada com a greu a l'article 62.3.e) de l’Ordenança i a l’article 7.3.e) de la Llei
10/1999 i susceptible d'imposició de sanció per valor econòmic des de cent cinquanta euros
amb vint-i-cinc cèntims (150,25 €) fins a mil cinc-cents dos euros amb cinquanta-tres cèntims
(1.502,53 €), segons l'article 63 de l’Ordenança i l’article 11 de la Llei 10/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 23 d’octubre de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, i l'article 13.b) de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor Javier una sanció de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims
(150,25 €) d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 11 de la Llei 10/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent
portar un gos considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic
o a llocs d’ús públic en general el dia 16 de maig de 2017, al terme municipal de Terrassa,
incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 2 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Arxivar l’expedient.
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TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. 298/2017):
En data 4 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 7.344, es va incoar un
expedient sancionador al senyor Adrià arran de dues actes d’identificació de Policia municipal
de data 27 de maig de 2017 i 2 de juliol de 2017, com a presumpte responsable de la comissió
de la infracció consistent en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics
sense morrió el dia 27 de maig de 2017 i el dia 2 de juliol de 2017, al terme municipal de
Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de cinc-cents euros (500 €), donada la
reiteració en la comissió de la infracció, d’acord amb l’article 64 de l’Ordenança municipal
d’animals de companyia.
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar documents o bé per
proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord amb
l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 6 d’octubre de 2017, per
haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal domiciliària per causes
alienes a aquesta administració.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor Adrià no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 6 de novembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual
el senyor Adrià era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió o no
subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció qualificada com a greu
a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de
sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a
dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999.
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 6 de novembre de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, S’ACORDA:
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PRIMER. Imposar al senyor Adrià una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord amb l'article
63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 13.5 de la Llei
50/1999, donada la reiteració, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai
públic el dia 27 de maig de 2017 i el dia 2 de juliol de 2017, al terme municipal de Terrassa,
incomplint l'article 48 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en relació amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret
170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords (exp. 477/2017):
En data 20 de setembre de 2017, mitjançant la resolució número 8.035, es va incoar un
expedient sancionador al senyor José arran d’una acta d’identificació de Policia municipal de
data 1 d’agost de 2017, com a presumpte responsable de la comissió de la infracció consistent
en trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió el dia 1
d’agost de 2017, al terme municipal de Terrassa, i es proposava la imposició d’una sanció de
tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €).
Així mateix se li informava del nomenament d'instructora i de secretària als efectes de l'article
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i se li advertia de
l'existència d'un termini de deu dies per efectuar al·legacions, aportar documents o bé per
proposar proves, en el seu cas, concretant els mitjans de què pretenia valdre's, d’acord amb
l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Finalment s’indicava que, en cas de no efectuar al·legacions dins el
termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest seria considerat proposta de
resolució.
La incoació de l’expedient sancionador i la indicació dels recursos que corresponien, se li va
notificar personalment al seu domicili el dia 9 d’octubre de 2017.
Una vegada transcorregut el termini atorgat, es va comprovar que el senyor José no havia
presentat cap al·legació ni havia proposat cap prova.
En data 6 de novembre de 2017 la instructora de l’expedient va emetre informe segons el qual
el senyor José era responsable de la comissió de la infracció esmentada.
El fet de trobar-se un gos considerat potencialment perillós a llocs públics sense morrió o no
subjecte amb cadena pot constituir infracció administrativa tipificada a l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002, infracció qualificada com a greu
a l’article 62.3.i) de l’Ordenança i l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999 i susceptible d'imposició de
sanció per valor econòmic des de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims (300,52 €) fins a
dos mil quatre-cents quatre euros amb cinc cèntims (2.404,05 €), segons l'article 63 de
l’Ordenança i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, i donades les competències de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa d’acord amb l’article 56 de l’Ordenança municipal de
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tinença i protecció dels animals, en relació amb l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol,
de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, i mitjançant l’acord del Ple de data 29 d’octubre de 2015, la instructora que signa
Considerant l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 6 de novembre de 2017 i
donades les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa per
atribució del Ple mitjançant l’acord de data 29 d’octubre de 2015 i d’acord amb l’article 56 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que fa referència a les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, S’ACORDA:
PRIMER. Imposar al senyor José una sanció de tres-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(300,52 €), d’acord amb l'article 63 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
i l’article 13.5 de la Llei 50/1999, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en
trobar-se un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via o espai
públic el dia 1 d’agost de 2017, al terme municipal de Terrassa, incomplint l'article 48 de
l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en relació
amb l’article 8 del Reial decret 287/2002 i el Decret 170/2002.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

3. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per part de Foment de Terrassa, SA, per al Programa de Treball i
Formació. Exp. FOM 5 32-2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
La prolongació de la crisi i el baix creixement de l’activitat econòmica ha donat lloc a una
important modificació de les característiques de les persones aturades a Catalunya.
La dificultat per trobar una feina, ha comportat un increment substancial del temps que una
persona treballadora aturada està inactiva. Aquesta circumstància provoca que cada vegada
sigui major el nombre de persones aturades que deixen de percebre algun tipus de prestació i/o
subsidi.
En aquest sentit l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació, s´ha
adreçat a persones amb més dificultats d’inserció laboral.
El programa estableix quatre Línies:
1. Línia PANP: persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per
desocupació i preferentment més grans de 45 anys, i segons els criteris que estableix la
Resolució TSF/2162/2017 a l’Annex 2 “Distribució territorial dels contractes de treball de la línia
adreçada a persones en situació d'atur no perceptores de prestacions per desocupació o
subsidi i preferentment més grans de 45 anys (PANP)”
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2. Línia PRMI: persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, segons
s’ estableix la Resolució TSF/2162/2017 a l’Annex 2 “Distribució territorial dels contractes de
treball de la línia adreçada a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima
d'inserció (PRMI)”.
3. Línia DONA: contractació de dones en situació d’atur, víctimes de violència de gènere o
dones de molt llarga durada no perceptores de prestacions o subsidi ni de l'ajut del Programa
de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys, segons s’
estableix la Resolució TSF/2162/2017 a l’Annex 2 “Distribució territorial dels contractes de
treball de la línia adreçada a dones en situació d'atur (DONA)”
4. Línia COOR: contractació de personal tècnic per a la gestió del programa en els processos
de selecció de les persones participants, gestió de nòmines i seguretat social, gestió de la
formació i correcte justificació dels ajuts.
El termini màxim de presentació de la sol·licitud finalitza el 5 d’octubre de 2017.
Poden participar en aquesta convocatòria entre d’altres, els ajuntaments de Catalunya o els
seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives
d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a
aquells, d’acord amb la relació de l’annex 6 de distribució territorial del Programa Treball i
Formació
La Societat Municipal Foment de Terrassa SA té, entre d’altres finalitats, la de la promoció de
l’ocupació i gestió de projectes i accions per l’ocupació i la formació.
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data 4
d’octubre de 2017, s’informa de la procedència de sol·licitar la subvenció esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel Decret d'AlcaldiaPresidència núm. 9848 de 17 de novembre de 2017, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
A C O R DS :
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per part de Foment de Terrassa, SA, d’acord amb l’Ordre TSF/296/2016, de 2
de novembre, les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de
Treball i Formació, i la Resolució TSF/2162/2017, d´1 de setembre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i
Formació, per un import de 1.936.584,20 €.
SEGON. El cost total de l’actuació és de 2.158.930,80 €.
TERCER. L’import 185.683,72 € corresponent a les despeses no subvencionables de les Línies
PANP, PRMI i DONA de personal de plans d’ocupació es carregaran a les diferents
àrees/serveis municipals que intervenen al projecte. En cas que no es rebi la subvenció
sol·licitada no es realitzaran les accions abans descrites.
QUART. L’import de 36.662,88€ corresponent a les despeses no subvencionables de la Línia C
es carregarà a Foment de Terrassa, S.A.
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CINQUÈ. Notificar el contingut de la present resolució a Foment de Terrassa, SA i als Ens i
Departaments municipals interessats perquè la facin efectiva

4. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per realitzar el Programa UBICAT
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social per a 200
persones de Terrassa. Exp. FOM 5 31-2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
El Departament de Treball, Afers Socials i Família, al DOGC núm. 7478 de 20 d’octubre de
2017, publica la RESOLUCIÓ TSF/2426/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria
per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social
“UBICAT“ és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa
amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la
Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.
L’objectiu d’aquest programa és la realització de projectes que desenvolupin actuacions
d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades,
inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de
precarietat laboral.
Les dades de l'atur de la ciutat de Terrassa, segons dades de l’Observatori del Treball i Model
Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Família, mostren que el nombre de
persones registrades com a demandants d’ocupació en l’ultima actualització de 3 de novembre
de 2017 és de 15.240, aquesta xifra representa un 13,77% d’atur a la nostra ciutat.
Aquest programa s'inscriu en un model de política d’orientació molt més adaptada a les
persones i als territoris. L'orientació esdevé un element central de les polítiques d'ocupació en
un mercat de treball i context socioeconòmic en constant transformació i incertesa. La seva
vinculació amb l'aprenentatge permanent i els requeriments de constant adaptabilitat als llocs
de treball, fa necessària potenciar l'accessibilitat i la integració de les estructures dels serveis
d'orientació. En aquest sentit es requereixen estructures estables a nivell local que permetin
generar les bases d'un sistema d'orientació que, respectant les especificitats de cada institució i
territori, donin coherència i unitat al servei que s'ofereix.
L’Ajuntament de Terrassa aposta clarament per al desenvolupament de programes que facilitin
l’orientació i l’acompanyament a la inserció.
La Societat Municipal Foment de Terrassa SA té, entre d’altres finalitats, la de la promoció de
l’ocupació, la gestió de projectes i accions per l’ocupació i la formació. Aquesta convocatòria
s’adapta als objectius de treball de Foment de Terrassa SA
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data 6 de
novembre de 2017, s’informa de la procedència de sol·licitar la subvenció esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel Decret d'AlcaldiaPresidència núm. 9848 de 17 de novembre de 2017, proposa a la Junta de Govern Local
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l’adopció dels següents
A C O R DS :
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per part de Foment de Terrassa, SA, per un import de 88.760,00 € per realitzar el
Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social
per a 200 persones de Terrassa.
SEGON. En el pressupost de Foment de Terrassa, SA, hi ha previsió econòmica suficient per
cobrir el finançament de la subvenció sol·licitada.

5. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció al al Departament de Treball, Afers
Socials i Família , per part de Foment de Terrassa, SA per a la realització del Projecte
Treball als Barris 2017. Exp. FOM 5 27-2017
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
Per raó de les condicions històriques en què es van crear i s’han desenvolupat, determinats
barris i àrees urbanes de Catalunya avui requereixen una atenció especial de l’Administració
pública, que superi les intervencions sectorials i que permeti emprendre-hi accions integrals
que incloguin intervencions en els àmbits de d’urbanisme, ocupació, desenvolupament local,
habitatge, salut i serveis socials.
En aquesta línia i en el marc de les actuacions del Govern de la Generalitat de Catalunya, en
data 10 de juny de 2004, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre.
En desembre de 2004, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va atorgar els
ajuts destinats a actuacions urbanístiques en el marc de la primera convocatòria que recull la
Resolució PTO/2403/2004, de 9 de setembre, entre els que es troba el relatiu al Pla de Barris
del Districte II de Terrassa.
El Govern de Catalunya, mitjançant Resolució del mes de setembre de 2008 va adjudicar els
ajuts de la cinquena convocatòria de la Llei de barris a 21 projectes de millora i rehabilitació
integral, entre els que es troba el barri de la Maurina de Terrassa. El projecte vol eliminar la
fractura física i social entre el nord deficitari i la resta de barri, convertint la Plaça de la Maurina
en el nou centre i connectar-lo amb la resta de la ciutat.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri territorial i social del
territori català, considera oportú donar suport a les entitats beneficiàries d’aquest Programa,
posant a la seva disposició, mitjançant el Projecte treball als barris, un conjunt d’accions en
l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el
disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi
projecte.
El Departament de Treball, Afers Socials i Família, al DOGC núm. 7388 de 12 de juny de 2017,
publica la RESOLUCIÓ TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
Són objecte d’aquesta convocatòria i es sol·liciten els programes següents:
Programa A Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció
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sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció
Programa B Programes de qualificació professional
Programa C Programes mixtos de formació i treball
Programa D Programes d’experienciació laboral
Programa E Programes de desenvolupament local
El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 31 juliol de 2017.
La Societat Municipal Foment de Terrassa SA té, entre d’altres finalitats, la de la promoció de
l’ocupació, la gestió de projectes i accions per l’ocupació i la formació i el suport a la creació i
consolidació de nous projectes empresarials.
Aquesta convocatòria s’adapta als objectius de treball de Foment de Terrassa SA, pel que fa a
les actuacions de programes específics per afavorir la inserció sociolaboral, programes de
qualificació professional i programes d’experienciació laboral.
Per informe de la gerent de la Societat Municipal de Foment de Terrassa SA de data 24 de
juliol de 2017, s’informa de la procedència de sol·licitar la subvenció esmentada.
En atenció als antecedents esmentats, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, en ús de les facultats delegades pel Decret d'AlcaldiaPresidència núm. 9207 de 31 d’octubre de 2017, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents
ACORDS:
PRIMER. Prendre coneixement de la sol·licitud de subvenció que presentarà Foment de
Terrassa, SA, al Departament de Treball, Afers Socials i Família d’acord amb la Resolució
TSF/1324/2017, de 25 de maig, per a la realització del Projecte Treball als Barris 2017, amb un
cost total de 1.341.515,46€. L’import total de la subvenció que es sol·licita és d’un mil·lió cent
seixanta-vuit mil cinquanta-nou euros amb un cèntim (1.168.059,01€).
SEGON. L’import de 173.456,45 € corresponent a les despeses no subvencionables, anirà
amb càrrec a les diferents àrees/serveis municipals que intervenen al projecte.

6. Acceptar de la Diputació de Barcelona la subvenció destinada a finançar les despeses
derivades del funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs
2016-17, en el marc del “Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019”, per un import de
485.982,28 €.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels
assistents i s’adopten els següents acords:
La Diputació de Barcelona, ha promogut, des del curs escolar 2012-2013, subvencions per al
funcionament de les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals, a través de la seva
seu electrònica i d’acord a la Junta de Govern de l’esmentada Diputació, que és qui aprova la
convocatòria.
Pel Ple de la Diputació de Barcelona es va aprovar el Pla de Xarxa de Governs Locals 20162019.
En data 5 de maig de 2017, es publica al Butlletí oficial de la província de Barcelona l’Anunci de
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
destinades a finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de
titularitat municipal per al curs 2016-17.
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Per resolució de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa número 4394 de 11 de
maig de 2017, s’aprova sol·licitar l’esmentada subvenció.
En data 5 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova un acord
(ref. reg. 472/17) per a la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses
derivades del funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs 2016-17,
promoguda per la Gerència de serveis d’Educació – Àrea de Cultura, Educació i Esports, la
qual té per finalitat contribuir en el sosteniment de les llars d’infants municipals i garantir la
cobertura dels seus costos de funcionament i el sosteniment de les seves places educatives, i
concedeix a l’Ajuntament de Terrassa, una subvenció per l’import de 485.982,28 €.
De conformitat a la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Real Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.
L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i demés legislació concordant.
Com a president de la Comissió informativa de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la
Ciutat, per delegació de decret número 9209 de 31 d’octubre de 2017 de l’Alcaldia
Presidència, proposo a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents acords:
PRIMER. Acceptar de la Diputació de Barcelona la subvenció destinada a finançar les
despeses derivades del funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal per al curs
2016-17, en el marc del “Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019”, per un import de quatrecents vuitanta-cinc mil nou-cents vuitanta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims (485.982,28 €).
SEGON. Com a conseqüència de l’acord anterior, cal presentar a la Diputació de Barcelona, la
justificació d’aquest ajut econòmic abans del dia 30 de novembre de 2017 mitjançant el model
normalitzat de certificat de justificació de subvencions per a ens locals.
TERCER. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels esmentats acords.

7. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 9 hores i quaranta minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta i certifico.

El secretari

Óscar González Ballesteros
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Vist i plau
L'alcalde - president

Alfredo Vega i López
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